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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 695الكتاب : 

  الرد على األحباش
ا من علم الكالم القائم  األحباش هم تالميذ عبد هللا احلبشي، وهم من الفرق اليت تأخذ عقيد

إمنا يعتمدون على على العقل، فهم ال يعتمدون على فهم السلف الصاحل للكتاب والسنة و 
  عقوهلم.

وقد قام الشيخ األلباين رمحه هللا بالرد عليهم ودحض عقائدهم الباطلة يف هللا عز وجل بأدلة 
  الكتاب والسنة.

  نعمة العقل واختالف الناس فيه
قاموا مبخاطبة بعض نساء هذا البلد عن طريق  -تالميذ عبد هللا احلبشي -بعض األحباش 

  ن: من خلق املكان؟ فيقلن: هللا.الفطرة، كأن يقولوا هل
فيقول هذا احلبشي: وهل جيوز أن هللا هو خالق املكان أن يكون داخل هذا املكان؟ فتجيب 

  املرأة: ال.
فيقول هلا: إذاً هللا ال حيده شيء، ال هو يف األعلى وال يف األسفل، وال يف األمام وال يف اخللف، 

الصفات، يقولون: إن اليد املتعارف عليها هي اجلارحة  وال يف اليمني وال يف اليسار، وكذلك سائر
املتعارف عليها بني البشر، وهذا حمال أن يكون خلالق البشر وهو رب العباد، أفيدونا جزاكم هللا 

  خرياً.
  اجلواب

ليتها كانت طريقة فطرية! إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
لنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وسيئات أعما

  وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
ُتْم ُمْسِلُموَن } [آل عمران: ] { 102{ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ

ُهَما يَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ رَِجاالً  ا َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
] { يَا 1النساء:َكِثرياً َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً } [

َ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُ  وَبُكْم َوَمْن أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللَّ



َقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً } [األحزاب:   ] .71- 70ُيِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه فـَ
كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، وشر   أما بعد: فإن خري الكالم

ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.   األمور حمدثا
قبل أن أشرع يف اإلجابة عن هذا السؤال، أطمئن املسلمني مجيعاً احلاضرين منهم والغائبني، 

 منزه عن كل مكان؛ ذلك ألن املكان حينما يطلق الرجال منهم والنساء: بأن هللا تبارك وتعاىل
فإمنا يقصد به ما كان عدماً مث خلقه هللا عز وجل، فجعله مكاناً ملثل هذه املخلوقات املختلفة من 

إنس وجن ومالئكة، ولكن هذه الكلمة اليت تلقى من أولئك الناس، وهم معلومون عند أهل 
م حييون سنة سيئة من علم الكالم القائم على العقل، وليت هذا العقل كان عقًال  العلم بأ

موحداً بني مجيع الناس، بني املسلمني منهم والكافرين، وبني الصاحلني من املسلمني والطاحلني، 
ليت هذا العقل كان عقًال موحداً؛ حىت يصح لكل عاقل أن يرجع يف احلكم إليه! ولذلك كان 

مون إىل اإلسالم بإخالص أو بغري إخالص، من احلماقة مبكان عظيم أن حيكم هؤالء املنت
م على هللا!! لكن لو كان العقل موحداً لكان هلم نوع من العذر أن حيكموا عقوهلم، أما  فحسا

بني صاحل وطاحل؛ فليس هلم عذر أن  -كما قلنا وال أعيد التفصيل-خمتلفة  -أوالً -والعقول 
  حيكموا عقوهلم.
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العامل خيتلف كل االختالف عن عقل اجلاهل، وال أقول: عقل عامل  واآلن أقول فرقاً آخر: عقل
بالشرع، وإمنا أقول: عقل عامل بأي علم، خيتلف كل االختالف عن عقل آخر ليس بعامل ذاك 

فمثًال الطبيب العاقل ال ميكن أن يشاركه يف عقله ويف علمه من -العلم الذي عقله الرجل األول 
بالفيزياء أو الكيمياء ال  -مثالً - العكس بالعكس متاماً، من كان عاملاً مل يكن مشاركاً له يف طبه، و 

  ميكن أن يشاركه من كان عاملاً بالطب .
  الفرق بني العاقل العامل وبني العاقل اجلاهل يف فهم الكتاب والسنة

اية املطاف: ال ميكن أن يكون العاقل العامل بالكتاب والسنة كذاك العاقل  وهكذا نقول يف 
  اهل بالكتاب والسنة.اجل

واألمر أهم من هذا التقسيم وهذا التفصيل، العاقل العامل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصاحل ، ال ميكن أن يكون عقله كعقل ذلك الرجل الذي يتكئ على عقله يف فهم الكتاب 

ا ية هذا التقسيم والسنة، وال يرجع يف فهمه إىل ما كان عليه السلف الصاحل ، فهنا إذاً يف 
عاملان بالكتاب والسنة، لكن أحدمها يعتمد يف فهمه للكتاب والسنة على اآلثار السلفية، اليت 



إىل أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم األولني، مث من اتبعهم بإحسان إىل يوم  - أوالً - تعود 
  الدين.

قله كل االختالف عن هذا الذي يعتمد على الكتاب والسنة، وعلى املنهج السلفي، خيتلف ع
ذاك الرجل اآلخر الذي يعتمد على الكتاب والسنة ولكن يعتمد على فهمه إيامها وليس على 

علماء الكالم -فهم السلف هلما، هؤالء الناس من علماء الكالم احملدثني، أو أولئك العلماء 
سنة! وليس  الذين حيكمون عقوهلم، وليت عقلهم كان معتمداً فقط على الكتاب وال -القدامى

  كالفريق األول الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل.
ال أدري إذا كان هذا املكان يتطلب مين وقفة أرجو أن تكون قصرية للتفريق بني الرجلني: األول: 

  الذي يعتمد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل.
أن يلوي رأسه وعقله وفهمه إىل ما كان عليه  والثاين: الذي يعتمد على الكتاب والسنة دون

  سلفنا الصاحل.
  لعل هذا ال حيتاج إىل التوضيح.

  مسألة املكان وضالل األحباش واملتكلمني فيها
فإذا كان هذا التفريق واضحاً يف أذهان إخواننا احلاضرين وأخواتنا احلاضرات، فأقول: هذه 

حينما يعتمدون على الكالم، وال أقول على  - شنشنة نعرفها من أخزم- فلسفة نعرفها من أخزم 
العقل بعد ذاك التفصيل، وإمنا على عقلهم فقط يريدون أن ينزهوا هللا عز وجل عن املكان وهو 

] { َوال حيُِيُطوَن 11منزه عن املكان حبكم قوله عز وجل: { َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء } [الشورى:
كما نعلم مجيعاً على اختالف -] فاهلل عز وجل 255اَء } [البقرة:ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا شَ 

كان هللا وال شيء معه، مل يكن مثة زمان وال مكان، مث خلق هللا عز وجل   -الفرق اإلسالمية
املكان والزمان؛ فلذلك ال شك وال ريب أن هللا عز وجل ليس يف مكان، ولكن الذي جيب 

ا باطل، أي:   -إذا صحت هذه النسبة-  االنتباه له: أن تلك الكلمة احلبشية كلمة حق أريد 
قوهلم: إن املكان خملوق، وال يُعقل أن يكون هللا عز وجل حاًال يف خملوق!! هذا كالم صحيح، 

ذه الكلمة؟ يريدون أن يعطلوا هللا عز  ا باطل، ما هو الباطل الذي يراد  لكنها كلمة حق أريد 
ا يف القرآن ويف السنة الصحيحة.وجل عن صفاته وعن أمسائه تبارك و    تعاىل املصرح 
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فنحن نقول معهم بأن هللا عز وجل ليس يف مكان، ولكن هل يقولون معنا كما قال هللا عز وجل 
]؟ هل يقولون معنا كما يف اآلية الكرمية: { 5يف القرآن: { الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى } [طه:



]؟ هل يقولون معنا كما قال ربنا: 10ْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفَـُعُه } [فاطر:ِإلَْيِه َيْصَعُد ا
مع - ]؟ اجلواب 4{ تـَْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنٍة } [املعارج:

  : ال.-األسف
ا باطل، واآلن سيتضح لكم، ولكل من قد يكون تسربت إليهم أو إذاً تلك كلمة حق أريد 

إليهن شيء من شبه أولئك األحباش، فنقول: إن هللا عز وجل قد وصف يف هذه اآليات ويف 
غريها، ويف أحاديث كثرية وكثرية جداً، أن له تبارك وتعاىل صفة العلو، فال جرم أن املصلي حينما 

أن من أدب التالوة يف صالة الليل إذا قرأ اإلمام : { َسبِّْح يسجد يقول: سبحان ريب األعلى، و 
] أن يقول املقتدون من ورائه: سبحان ريب األعلى، وحنو ذلك 1اْسَم رَبَِّك اَألْعَلى } [األعلى:

من نصوص كثرية يف الكتاب والسنة، قاطعة الداللة على أن هلل عز وجل صفة العلو على 
مع قوهلم: إن هللا ليس يف مكان، أن هللا عز وجل على العرش  املخلوقات كلها، هل هم يقولون

استوى؟ ال يقولون بذلك؛ والسبب يعود إىل أحد أمرين اثنني، واألمران كما يقال: أحالمها مر؛ 
فإما أن يكون هذا األمر يعود إىل احنراف يف الفكر والعقل، وإىل نقص يف العقل والفهم، وإما أن 

م من أقوى جوانبه، أال وهو العقيدة املتعلقة باهلل تبارك وتعاىل، وكما يكون القصد اهلدم لإلسال
علمتم أحالمها مر، سواًء كان قوهلم هذا بأن ينكروا ما صرح هللا عز وجل يف تلك اآليات 

  والنصوص ما ذكرنا منها وما مل نذكر، بأن له صفة العلو.
كان عدماً، هذه حقيقة ال شك وال   حنن سنقول اآلن: هللا عز وجل ليس يف مكاٍن خلقه بعد أن

وهنا -ريب فيها، لكن هل هللا عز وجل فوق املخلوقات كلها وهو ليس يف مكان؟ ال تالزم 
ال تالزم إطالقاً بني إثبات صفة العلو هلل عز وجل على  -يظهر جهل هؤالء أو كيدهم

يراد به شيء كان  املخلوقات كلها، وبني أن يكون هو يف مكان؛ ألن املكان حينما يطلق إمنا
  مسبوقاً بالعدم مث خلقه هللا عز وجل.

  إذاً: هؤالء الذين يبدءون الكالم بالفلسفة الكالمية: املكان خملوق أم ليس مبخلوق؟ نعم.
  هو خملوق هل يليق باهلل عز وجل أن يكون يف مكان خلقه؟

  اجلواب
سلمني يقول: إن هللا يف مكان، ال يليق، إذاً كيف يقال: إن هللا يف مكان؟ نقول: ال أحد من امل

  إال املنحرفني عن الكتاب والسنة.
  الفرق املنحرفة يف إثبات املكان هلل تعاىل

هناك طائفتان اثنتان: طائفة تثبت املكان هلل ولعلكم تسمعون هذا اإلثبات من ألسنة من ينتمون 
دنا يف بعض اجملالس طاملا إىل أهل السنة واجلماعة من بني أظهرنا، وال نذهب بكم بعيداً عنا، فأح

مسع بأذنيه قائًال من املسلمني وليسوا من األحباش يقول: هللا يف كل مكان، هللا موجود يف كل 
الوجود، هذه عقيدة ليست من عقائد املسلمني إطالقاً، وإمنا هي عقيدة طائفتني احنرفتا عن 



ا يف الق ا من املقطوع  رآن ويف السنة، وهي أن هللا عز العقيدة الصحيحة اليت ذكرنا آنفاً أ
  وجل على العرش استوى.
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الطائفة األوىل: هم املعتزلة قدمياً وحديثاً، املعتزلة القدامى يصرحون بأن هللا يف كل مكان، ومن 
هؤالء الطوائف اليت ال تعرف اليوم باسم املعتزلة ، لكنهم يعرفون باسم آخر، وهم طائفة من 

ف مجيعاً شيئاً من تارخيهم ومن إسرافهم يف كثري من العقائد الصحيحة، تلك اخلوارج ، الذين نعر 
الطائفة املوجودة اليوم هم املعروفون بـ اإلباضية ، وهم يتبنون عقيدة املعتزلة أن هللا عز وجل يف  
م مبطلون حينما حيشرون هللا عز  كل مكان، وال كالم لنا اآلن مع هؤالء؛ ألنكم قد عرفتم بأ

كل مكان، لكن جيب أن تتنبهوا وأن تتذكروا أن هؤالء األحباش وأمثاهلم حينما يلتقون   وجل يف
م الصحيحة، وهي أن هللا عز وجل  م يف عقيد مع بعض املسلمني أو املسلمات، ويشككو

وهذا له حبث آخر، فبدل أن يعاجلوا ما  -كما تعلمون- على العرش استوى، كيف؟ ال كيف 
بدل أن  - كما يقولون اليوم أن هللا موجود يف كل مكان-سنة واجلماعة نسمع يف جمالس أهل ال

  يعاجلوا هذا اخلطأ يعاجلون عقيدة صحيحة باسم إنكار هذا اخلطأ.
املعتزلة قدمياً ومن على شاكلتهم من اإلباضية حديثاً، يصرحون بأن هللا يف كل مكان، وهذا 

  ا الضالل.ضالل ما بعده ضالل، ولعلنا نعرج لتفصيل شيء من هذ
أما الطائفة األخرى فهم الذين يقولون: إن هللا ليس يف مكان مطلقاً، سواء كان املكان مكاناً 

  أو كان مكاناً ذهنياً. -أي: الذي كان عدماً مث خلقه هللا- وجودياً 
بأن هللا عز وجل كان وال زمان وال مكان، هل كان يف  -كما ذكرت لكم آنفاً -كلنا يعلم 

ملقصود باملكان املكان املخلوق فحاشاه! فقد كان وال شيء معه مطلقاً، لكنه  مكان؟ إن كان ا
كان، فكان يف مكان، أما إن كان يف هذا العدم الذي كونه فيما بعد، فجعل قسماً منه خلقاً 

] فاهلل كان وهو من هذه احليثية ال يزال كما كان، أي: 117بقوله: { ُكْن فـََيُكوُن } [البقرة:
  خملوق، هذا واضح جداً.ليس يف مكان 

فالطائفة األخرى ينكرون أن يكون هللا عز وجل كما كان يف األزل ليس يف مكان، ولذلك فهم 
  ال يثبتون له صفة العلو على املخلوقات كلها.

وهم الفرقة الثانية الذين خيالفون  -ال أقول: مسلم- هؤالء هلم مقولة من أبطل ما يقوله كافر 
قد عرفتم أن املعتزلة يقولون: إن هللا يف كل مكان، وهذا ضالل واضح وال املعتزلة يف ضالهلم، و 

كما تقول -حيتاج إىل بيان إن شاء هللا، على األقل اآلن أولئك الذين يقولون: هللا ليس يف مكان 



هؤالء ال يقولون: إن هللا عز وجل له صفة العلو على املخلوقات   -املعتزلة وكما تقول األحباش
لم كيفية ذلك إال هللا عز وجل، ماذا يقولون؟ يقولون وهذه عقيدة األحباش، فأرجو كلها، ال يع

ممن متكنوا من الوسوسة إليهم أن يعرفوا حصيلة وسوستهم، أال وهي جحد اخلالق، واملصري إىل 
اإلحلاد املطلق، كما هو مذهب الشيوعيني والدهريني و الزنادقة واملالحدة، الذين يقولون: ال 

م ويقولون: هللا تبارك وتعاىل ال فوق وال حتت، وال ميني وال شيء إال  املادة، هؤالء يصفون ر
  يسار، وال أمام وال خلف، ال داخل العامل وال خارجه.

حنن اتفقنا معهم أن املكان خملوق وهو العامل، فاهلل ليس داخل العامل، ولكن ما باهلم يقولون 
  د، وهذا هو اجلحد املطلق.أيضاً: ليس خارج العامل؟ هذا هو اإلحلا
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قالوا:  - بعد أن قالوا: ال داخل العامل وال خارجه-زاد بعضهم إغراقاً يف التعطيل ويف النفي فقالوا 
-ال متصًال به وال منفصًال عنه هذا هو اجلحد، هذا هو الذي يقوله الدهريون مجيعاً، ويعجبين 

ابن تيمية رمحه هللا وجزاه عن اإلسالم واملسلمني  مناظرة وقعت بني شيخ اإلسالم - ذه املناسبة
خرياً، وبني بعض علماء الكالم من أمثال األحباش هؤالء، الذين شكوا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إىل حاكم البلد يومئذ يف دمشق بأنه يقول كذا وكذا، وجيسم، ويتهمونه مبا ليس فيه، وطلبوا عقد 
ذلك، ودعا شيخ اإلسالم ابن تيمية واملخالفني له، جملس مناظرة معه؛ فاستجاب األمري ل

فجلسوا أمام األمري، فسمع األمري دعوى هؤالء املشايخ، ومسع من شيخ اإلسالم اآليات 
واألحاديث اليت تثبت هلل عز وجل صفة العلو على خلقه، مع التنزيه التام، كما صرح به 

] فلما مسع كالم الشيخ من 11ُع اْلَبِصُري } [الشورى:القرآن: { َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّمي
قال: هؤالء  -وهذا يدل على عقل وذكاء ممتاز-جهة وكالم أولئك العلماء من جهة أخرى؛ قال 

م.   قوم أضاعوا ر
م باختصار: ال داخل العامل وال خارجه، وال متصًال به  هذه كلمة حق تقال ألناس يقولون عن ر

م؛ ألننا وال منفصًال عنه، ص دق ذلك األمري حينما قال عن هؤالء األقوام: هؤالء قوم أضاعوا ر
إذا قلنا ألفصح رجل يف اللغة العربية: صف لنا املعدوم الذي ال وجود له ملا استطاع أن يصف 
م، فاملعدوم: الذي ليس داخل العامل وال خارجه، فهل هللا   بأكثر مما يصف هؤالء معبودهم ور

  ! بل كان هللا وال شيء معه.كذلك؟ حاشا هلل
لذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو يصف اجملسمة الذين يشبهون هللا ببعض خملوقاته، 

صفة اليد اليت  -مثالً -وهؤالء هم الذين يتسرت من ورائهم األحباش، فينكرون أن يكون هلل 



  إن شاء هللا. ذكرها يف القرآن، والصفات األخرى اليت قد نتعرض لذكر شيء منها قريباً 
وصف ابن تيمية هؤالء اجملسمة بوصف دقيق جداً، كما أنه وصف املعطلة ، وقرن الطائفتني 

  ومجعهم يف وصف جيمعهم الضالل قال: اجملسم يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً.
َو السَِّميُع هذا هو احلق، اجملسم يعبد صنماً، هللا ليس جسماً، حاشا هلل { لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوهُ 

] أما املعطل فيعبد عدماً، كيف؟ ال داخل العامل وال خارجه، ال متصًال به 11اْلَبِصُري } [الشورى:
وال منفصًال عنه، هذه هي عقيدة املعتزلة وعلماء الكالم ومنهم األشاعرة اليوم، ومنهم بعض 

بقولة احلق اليت قاهلا بعض  املاتريدية قدمياً، وقد يكونون اليوم عامًة ماتريدية حيث ال يقولون
دي السلف الصاحل ، فقال قائلهم حبق:املاتر    يدية القدامى، الذين متسكوا 

  ورب العرش فوق العرش لكن بال وصف التمكن واتصال
هو الغين عن العاملني، فاهلل عز وجل استوى على العرش، أي:  -كما قال- أي: إن هللا عز وجل 

  هيمناً وقاهراً لكل خملوقاته.استوى على املخلوقات كلها، ليس ألنه حباجة إليها، وإمنا ليكون م
  إثبات صفة العلو هلل عز وجل والرد على من أنكرها
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يأيت هنا أن نقول هلؤالء األحباش وأمثاهلم من املنحرفني عن عقيدة السلف الصاحل: إن هللا عز 
وجل فوق العرش، استعلى بنص القرآن الكرمي وتفسري السلف الصاحل، هأنتم تقولون: إن هللا 

يس يف مكان، فهل جيوز للمسلم أن يقول: أين هللا؟! هنا ينكشف الربقع عن هؤالء املتسرتين ل
بتنزيه هللا عز وجل عن املكان املخلوق، لكننا نسأهلم: هل هللا عز وجل يف السماء؟ علماً بأن 

حنن معشر املسلمني، املتبعني للكتاب والسنة، -النيب صلى هللا عليه وسلم هو الذي سن لنا 
هو الذي سن لنا أن نسأل من نشك يف إميانه باهلل عز وجل: أين  -وعلى منهج السلف الصاحل

هللا؟ وبالتايل سن لنا اجلواب أن نقول: هللا يف السماء، لكن هذا ال بد أنه حباجة إىل شيء من 
نا بعد أن أذكر إخوان -إن شاء هللا- وهذا سأقوم به  - أي: حينما نقول: هللا يف السماء- البيان 

وأخواتنا احلاضرات حبديث أخرجه األئمة يف كتبهم، واتفق علماء احلديث، وعلماء التفسري، 
وفقهاء األئمة األربعة وغريهم على صحة احلديث التايل، وقد أخرجه من أهل احلديث اإلمام 

مسلم يف صحيحه، ومن قبله اإلمام مالك يف موطئه ، ومن بعده اإلمام أمحد يف مسنده ، 
ثري وكثري جداً ممن تبعوهم بإحسان، ذلك احلديث هو ما جاء بالسند الصحيح عن وغريهم ك

معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا تعاىل عنه: ( أنه صلى يوماً وراء النيب صلى هللا عليه وسلم، 
فعطس رجل جبانبه فقال له وهو يصلي: يرمحك هللا، فنظروا إليه بأطراف أعينهم مسكتني له ) 



نه كان حديث عهد باإلسالم ومعرفة األحكام املتعلقة بالصالة؛ ولذلك فقد ضاق لكن يبدو أ
( فقال رافعاً صوته: واثكل أمي! ما بالكم  - م ذرعاً حينما رآهم ينظرون إليه نظرة تسكيت له

تنظرون إيل؟! فأخذوا ضرباً على أفخاذهم ) أيضاً يتابعونه باإلسكات، فحينئٍذ كأنه تبني أنه على 
فذكر من هديه عليه السالم ولطفه معه قال: ( فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطأ، 

الصالة أقبل إيل، فوهللا ما قهرين، وال ضربين، وال شتمين، وإمنا قال يل: إن هذه الصالة ال 
  يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هي تسبيح وتكبري وحتميد ).

شيء من معدنه مجيل، فهو الذي وصفه رب العاملني يف  وكل- وملا وجد الرجل هذا اللطف 
] حينما وجد منه هذا اللطف يف التعليم؛ 4القرآن الكرمي: { َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم } [القلم:

طمع أن يزداد علماً بعد أن عرف أنه أخطأ يف الصالة وتكلم وال جيوز له الكالم، فقال: ( يا 
  اً يتطريون.رسول هللا! إن منا أقوام

  قال: فال يصدنكم، قال: إن منا أقواماً يأتون الكهان.
قال: فال تأتوهم، قال: إن منا أقواماً خيطون بالرمل ...) وضرب الرمل معروف، وهو إىل اليوم 
مع األسف، فقال عليه الصالة والسالم: ( قد كان نيب من األنبياء خيط، فمن وافق خطه خطه 

، وما مضى حيتاج إىل حماضرة بل وأكثر من حماضرة، ولكن الشاهد هو فذاك ) والشاهد اآلن يأيت
ما سيأيت اآلن ( قال: يا رسول هللا! يل جارية ترعى غنماً يل يف أحد ، فسطا الذئب يوماً على 

  غنمي، وأنا رجل أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعليَّ عتق رقبة.
ا، فلما جا ءت قال هلا عليه الصالة والسالم: أين هللا؟ قالت: فقال عليه الصالة والسالم: ها

  يف السماء.
  قال هلا: من أنا؟ قالت: أنت رسول هللا.

م؛  ا مؤمنة ) هذا احلديث اتفق علماء املسلمني على اختالف ختصصا قال لسيدها: اعتقها فإ
ا على وعلماء التفسري، والفقه، والتوحيد، كلهم اتفقو  - وهذا ختصصهم-من علماء احلديث 

تصحيح هذا احلديث، إال علماء الكالم الذين يركبون رءوسهم ويتبعون أهواءهم، فهم الذين 
ا ال قيمة هلا.   يردون هذا احلديث بعقوهلم اليت عرفتم أ

  جواب األحباش وغريهم عن سؤال: أين هللا؟
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إلباضية : أين هللا؟ هذا احلديث أجاز لنا أن نسأل األحباش وأمثاهلم من أذناب املعتزلة أو ا
  فسرتاهم حيارى، واجليد منهم يقول: هذا سؤال ال جيوز.



وهم جيهلون أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو الذي سن هذا السؤال ألمته، فهم إذاً يردون 
م يؤمنون به.   على نبيهم الذي يزعمون أ

لون: إن القول بأن قد ال تصدقون، لكن الكتاب موجود، وبعض العلماء يف العصر احلاضر يقو 
هللا يف السماء هي عقيدة اجلاهلية وليست عقيدة املسلمني، وأن هذه الكلمة "إن هللا يف السماء" 

حكاها عنهم رب العاملني يف القرآن الكرمي من سورة تبارك: { َأَأِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماِء َأْن َخيِْسَف 
] { َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماِء َأْن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباً 16لك:ِبُكُم اْألَْرَض َفِإَذا ِهَي َمتُوُر } [امل
  ] .17َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر } [امللك:

وهناك قسم آخر أقرب إىل اهلدى وأبعد عن ضالل القسم األول الذين قالوا: إن القول بأن هللا 
  أويل، فيقولون: (من يف السماء) أي: املالئكة.يف السماء هو قول جاهلية، يتأولون هذه اآلية بت

م يسلكون طرق اجملاز لتعطيل الصفات اإلهلية، وتأيت هنا  وهذا من شؤم ما يسمونه باجملاز، إ
أحاديث كثرية إلبطال مثل هذا التأويل، من ذلك: احلديث املتداول بني الناس اليوم، ولكن أكثر 

تكلمون، ذلك احلديث هو: ( الرامحون يرمحهم الرمحن، الناس ال يعلمون، بل ال يفقهون ما به ي
ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء )، من يف السماء؟ هللا، ومن يف األرض؟ خلق هللا؛ 

  من إنسان، وحيوان، ودواب إخل.
] 16لك:هذا احلديث ألنه يوضح املعىن املقصود من قوله تعاىل: { َأَأِمْنُتْم َمْن ِيف السََّماِء } [امل

وهذا الذي قلت آنفاً: رمبا نعرج لبيان معىن (من يف السماء) ألن (يف) من حيث االستعمال 
العريب تأيت يف بعض األحيان مبعىن الظرفية، وأحياناً تأيت مبعىن آخر من حروف اجلر، فتأيت مبعىن 

ا ظرف؟   على، فيا ترى (يف) هنا يف هذه اآلية هل هي باملعىن املعهود أي أ
  اباجلو 
  ال.

م نزهوه، وهم يف احلقيقة  م إذا نفوا أن يكون هللا يف السماء أ ومن هنا يظن علماء الكالم أ
نزهوه عن فهمهم اخلطأ لآلية، لكن قد أنكروا أن يقولوا كما قال هللا "هللا يف السماء" فجهلوا 

ية مفسرة باحلديث معىن أن هللا يف السماء أنه على السماء، ويف هذه احلالة تلتقي معنا هذه اآل
السابق: ( ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) (من يف األرض) ليس املقصود من كان 

يف جوف األرض من ديدان وحشرات إخل، وإمنا املعىن واضح جداً: من على األرض، من 
ن على تتعاملون معهم من بين جنسكم من اإلنس، أو مما ذلل هللا لكم من احليوانات، ارمحوا م

  األرض يرمحكم من يف السماء، أي: من على السماء.
وحينئذ هذا التفسري الذي يوضحه هذا احلديث، يلتقي متاماً مع كل اآليات اليت ذكرنا بعضها، 

وأحاديث أخرى أن هللا عز وجل له صفة العلو، فحينما نوجه السؤال إىل هؤالء األحباش، أو إىل 
م كما قالت اجلارية: هللا غريهم ممن هم على شاكلتهم يف ضال هلم: أين هللا؟ جيب أن يكون جوا



  يف السماء.
  لكن ليس مبفهومهم "يف" ظرفية، ال.

وإمنا باملفهوم الذي وضحه احلديث أوًال، وكان عليه سلفنا الصاحل ثانياً، ومعىن: (إن هللا يف 
  السماء) أي: على السماء، فوق العرش؛ ألن كل ما عالك فهو مساء.

تسد الطرق كلها أمام هؤالء األحباش الذين يظنون أوًال: أنه ال جيوز أن يسأل املسلم:  فحينئذٍ 
أين هللا؟ وثانياً: يظنون أنه ال جيوز أن يقول: هللا يف السماء، بعد أن تبني هلم أن النيب صلى هللا 

  عليه وسلم هو الذي سن هذا
  السؤال

  حينما نطقت بلفظ القرآن: هللا يف السماء. أين هللا؟ وهو الذي شهد لتلك اجلارية باإلميان؛
  الفرق بني الصحابة وبني عامة الناس اليوم يف فهم العقيدة
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وهنا عربة ال بد أن أذكرها، وهي: يتبني لنا الفرق بني احلياة اليت كان يعيشها عامة املسلمني يف 
ما يعيشه اليوم عامة املسلمني عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، حىت اجلارية راعية الغنم، وبني 

وكثري من خاصتهم؛ ألن هذا السؤال لو وجه إىل كثري من اخلاصة، وفيهم بعض كبار علماء 
  األزهر الذي يوصف فيقال: األزهر الشريف، لو وجه إليهم هذا

  السؤال
جييبون عن  أين هللا؟ مل جييبوا جبواب اجلارية ما هذه الفارقة بني كبار العلماء يف العصر احلاضر ال

سؤال الرسول عليه السالم، بينما راعية الغنم تعرف اجلواب الصحيح هلذا السؤال الوجيه؟ 
 - ال فرق بني خاصتهم وعامتهم-أقول: هذا دليل على أن املسلمني يف العهد األول ربوا مجيعاً 

اليت ال بد لكل بالعقيدة  - على األقل-ربوا مجيعاً برتبية النيب صلى هللا عليه وسلم، فيما يتعلق 
ا.   مسلم أن يكون فامهاً هلا أوًال، مث مؤمناً 
  هذه اجلارية كيف عرفت العقيدة الصحيحة؟

  اجلواب
ا كانت تتمكن أن حتضر حلقات العلم، اليت كان حيضرها كبار أصحاب النيب  اجلارية ال نتصور أ

الرسول عليه السالم،  صلى هللا عليه وسلم وخاصتهم، بينما اآلخرون ما كانوا حيضرون جلسات
إذا كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حينما مسع حديثاً من أيب هريرة رضي هللا عنه ندم فقال: 
[ شغلنا الصفق يف األسواق ] إذا كان هذا عمر فماذا نقول عن الصحابة اآلخرين؟ وماذا نقول 



د من هذه التوطئة: كيف عن النساء؟ بل ماذا نقول أخرياً عن اجلواري وعن راعية الغنم؟ أري
فهمت هذه اجلارية هذه العقيدة الصحيحة، اليت إىل اآلن مل يفهمها بعض اخلاصة من أهل العلم؟ 
ا كانت تعيش يف جو موحد بالتوحيد الصحيح الذي ال مثيل له يف الدنيا إطالقاً؛ بسبب وجود  إ

والعامة، وهو الرسول عليه النور بني ظهراين أولئك الصحابة من الرجال والنساء، من اخلاصة 
السالم، هذه اجلارية تلقت هذه العقيدة من سيدها، فسيدها يسمع العقيدة الصحيحة؛ بل 

ا بل ينقلها إىل  واألحكام الشرعية من النيب صلى هللا عليه وسلم، مث ال يقتصر على االحتفاظ 
  علماً ومعىن. -أيضاً -من يعوله، إىل من ينفق عليه مادة وينفق عليه 

ا عاشت يف ذلك اجلو الوحيد يف  من هنا نعرف ملاذا عرفت اجلارية هذه العقيدة الصحيحة؛ أل
فهمه بالتوحيد الصحيح، أما اليوم فاملسلمون يعيشون يف أجواء متباينة يف عقائد متفرقة متضاربة 

السلف  أشد التضارب؛ ولذلك فال جناة للمسلمني يف هذا الزمان إال أن يعودوا إىل ما كان عليه
الصاحل، وأن حيققوا يف أنفسهم خرب نبيهم صلى هللا عليه وسلم، حينما قال واصفاً للفرقة 

  الناجية: ( هي اليت تكون على ما أنا عليه وأصحايب ).
  الرد على األحباش يف حتريفهم لصفة اليد هلل

ذا احلديث، لكين تذكرت أنه كان يف مجلة السؤال املطرو  ح: أن هؤالء أردت أن أختم الكلمة 
ا، ويقولون: اليد  األحباش ينكرون يف مجلة ما ينكرون اليد اليت وصف هللا عز وجل نفسه 
ا  جارحة سبحان هللا! وهم يتكلمون عن أنفسهم، فكيف يقولون يف اليد اليت ذكرها هللا: إ
م يقيسون الغائب  على جارحة؟ هؤالء من أجهل الناس إن مل يكونوا من أضل الناس؛ ذلك أل

الشاهد، بل يقيسون غيب الغيوب وهو هللا تبارك وتعاىل على أنفسهم، هذا يف منتهى احلماقة إن 
م، نقول  مل يكن يف منتهى الضالل! حنن جناريهم جدًال ال عقيدة، وحاشا أن نشاركهم يف عقيد

  هلم: هللا ذات متصف بصفات الكمال، هل تقولون معنا؟ ال بد أن يقولوا: نعم.
  ا: ال.أو يقولو 

  فإن قالوا: ال.
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فذاك هو الذي يدل على ضالهلم، ويؤكد ما هم فيه، فال كالم لنا معهم؛ ألن الكالم حينئٍذ 
يكون مع الزنادقة ، واملفروض أننا نتكلم مع مسلمني يشهدون أن ال إله إال هللا وأن حممداً 

وجل ذات له كل صفات الكمال،  رسول هللا، ويصلون و إخل، فإذا قالوا: حنن معكم بأن هللا عز
فإذا قالوا هذه الكلمة فقد تناقضوا حينما قالوا: هللا ذات وله صفات، وأنت أيها املتكلم بكالم 



علماء الكالم حينما تقول: اليد جارحة، هذه اجلارحة بالنسبة لذاتك؛ فهل ذاتك كذات هللا أو 
بالتايل صفاته ليست كسائر صفات ذات هللا كذاتك؟ ستقول: حاشا له! ذاته ليست كالذوات، و 

  املخلوقات.
إذاً: انتهت املشكلة، يقال يف الذات ما يقال يف الصفات، ويقال يف الصفات ما يقال يف 

الذات، إجياباً وسلباً، هللا ذات، له كل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقص، ذلك قوله 
] فهو مسيع وبصري؛ لكن مسعه 11ُع اْلَبِصُري } [الشورى:تعاىل: { لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّمي

ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وال بد هلؤالء اجملادلني بالباطل، واملتسرتين بكالم ظاهره حق 
ذه الصفات  وباطنه باطل، ال بد هلم أن ينكروا كل صفات هللا عز وجل ملاذا؟ ألن وصف هللا 

يعاً يف الغالب فيها اشرتاك لغوي لي س حقيقياً معنوياً، هللا عز وجل قال عن آدم: { َفَجَعْلَناُه مسَِ
] ووصف نفسه بأنه مسيع بصري فقال: { َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري } 2َبِصرياً } [اإلنسان:

]، فعلى طريقة هؤالء األحباش وأمثاهلم من املعطلة ال بد من أحد شيئني: إما أن 11[الشورى:
] ألنه قال يف آدم: { 11س كما قال: { َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري } [الشورى:نقول: إن هللا لي

يعاً َبِصرياً } [اإلنسان:   ] أو أن نقول: ال.2َفَجَعْلَناُه مسَِ
يعاً َبِصرياً } [اإلنسان: ] ليس  2هو كما وصف به نفسه، لكن قوله يف آدم: { َفَجَعْلَناُه مسَِ

فني: إما ما كان منهما متعلقاً باهلل عز وجل، وهذا كفر، كذلك، فال بد من تعطيل أحد الوص
وإما ما كان متعلقاً بوصف هللا آلدم عليه السالم بأنه جعله مسعياً بصرياً، فهذا إنكار، وهو أيضاً  

  كفر، وهم دائرون ما بني كفر وكفر، وذلك عاقبة من ال يتبع السلف الصاحل، ولذلك قيل:
  شر يف ابتداع من خلفوكل خري يف اتباع من سلف وكل 

م، وعليهم أن يعرفوا عقيدة السلف؛  فنوصي احلاضرين مجيعاً أال يصغوا لعلماء الكالم وال ألذنا
  مهتدين، واحلمد هلل رب العاملني. -إن شاء هللا-ليكونوا 

  أمهية العلم بالسنة والبدعة للرد على أهل البدع
  السؤال

يظهرون أمراً حياولون يف ظنهم أن خيفوا منار السنة، ال خيفى عليكم أن أهل البدع بني كل فينة 
فهل نواكب أهل البدع يف الرد عليهم؟ وما هي النصيحة منكم يف مثل هذا لنا وإلخواننا يف 

  الداخل واخلارج؟ وبارك هللا فيكم.
  اجلواب

لكم الرد على أهل البدع ال جيوز إال من كان عاملاً بالسنة من جهة، والبدعة من جهة أخرى، لع
تذكرون معي حديث حذيفة بن اليمان يف الصحيحني حني قال: ( كان الناس يسألون رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه ) وهذا كما قال 
  الشاعر:



  عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه ومن ال يعرف اخلري من الشر يقع فيه
ري والشر كـ حذيفة بن اليمان ، وكان بالتايل يف هذا الزمان عارفاً بالسنة، فمن كان عاملاً باخل

فيتبعها وحيض الناس عليها، وعاملاً بالبدعة فيجتنبها وحيذر الناس منها، هذا الشخص هو الذي 
  جيوز له أن جيادل أهل البدعة أو املبتدعة.
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من العلم إال حظاً قليًال، مث يدخلون يف جمادلة أما أن يفعل كما يفعل بعض إخواننا الذين مل يؤتوا 
كما قلنا -من هم أقوى منهم علماً، ولو كان هذا العلم مشوباً بكثري من البدعة أو علم الكالم 

م  -آنفاً  فهؤالء ننصحهم أن ينطووا على أنفسهم، وأن يعتزلوا املبتدعة، وأال جيادلوهم؛ أل
م، كمثل ذاك السؤال ا م سيتأثرون بشبها لذي مسعتم يف أول اجللسة، ومسعتم الرد عليه، أ

يصغون لكل ناعق ولكل صائح، فتتعلق الشبهة يف ذهن السامع؛ حىت يتيسر له عامل يتمكن من 
  إزالة هذه الشبهة من نفسه.

م كانوا  لذلك تكاثرت النصوص عن سلفنا الصاحل من العلماء، كـ مالك و أمحد وغريهم، أ
م مبقاطعتهم؛ خشية أن حيذرون الناس كل الت حذير من اجللوس مع أهل البدع؛ بل وكانوا يأمرو

م إىل نفوسهم.   يتسرب شيء من شبها
-ما دمنا خملصني وقاصدين  -إن شاء هللا- جواب ما سألت، واألجر للجميع  - أظن- فهذا 

وعلى منهج العلم النافع املستقى من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  -أوالً 
أن نعمل مبا تعلمنا، مث بعد ذلك نسأل هللا عز وجل أن  -أيضاً -السلف الصاحل، مث قاصدين 

  يزيدنا وإياكم علماً.
  وسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك .
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